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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e oito dias do mês de 3 
agosto de dois mil e dezenove, ás quatorze horas, reúnem-se os membros da 4 
Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor João Batista 5 
Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Orival 6 
Andries Junior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado 7 
- Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do Programa de Pós-Graduação - 8 
Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação – Professora Doutora 9 
Paula Teixeira Fernandes; Coordenadora de Extensão – Professora Doutora Maria Luiza 10 
Tanure Alves; Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora Olívia Cristina 11 
Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora 12 
Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física 13 
Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de 14 
Educação Física e Humanidades - Professora Doutora Elaine Prodócimo; 15 
Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edvaldo Góis 16 
Júnior e Mario Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5.1: Professores Doutores Carmem 17 
Lúcia Soares e Marco Antônio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores 18 
Doutores Antônio Carlos de Moraes e Edison Duarte; Representante Discente – Pós-19 
Graduação: Senhora Maísa Ferreira; Representante Discente - Graduação: Acadêmico 20 
Samuel Ribeiro dos Santos Neto; Representantes Técnico-Administrativos: Senhora 21 
Valéria Bonganha e Senhor Warley Wilton Vianna Pinto. Convidado: Senhor Emerson 22 
Teodorico Lopes. Ausência justificada: Professor Roberto Rodrigues Paes que está em 23 
licença, sendo substituído pelo Professor Edison Duarte. Havendo quórum, o Senhor 24 
Diretor dá início à 194ª Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação 25 
Física comunicando o retorno da Professora Maria Luiza Tanure Alves aos trabalhos e a 26 
efetivação do aluno Danilo Ciaco Nunes como membro suplente de Graduação, 27 
assumindo suas funções assim que for necessário. Na sequência são colocadas em 28 
apreciação as atas das reuniões 193ª Ordinária de 26.06.2019 e 87ª Extraordinária de 29 
07.08.2019, abrindo para destaques e observações. O Professor Antônio Carlos de 30 
Moraes obseva alguns erros de digitação na primeira ata, mas que não alteram o teor do 31 
documento, diante disso o Senhor Diretor solicita ao Professor Antônio Carlos que 32 
faça as observações junto à secretaria para que sejam feitas as devidas correções, desde 33 
que não se alterem o conteúdo da mesma. Não tendo mais destaques, são colocadas em 34 
aprovação as atas de números 193ª Reunião Ordinária e 87ª Reunião Extraordinária – 35 
PROVADAS. Seguindo para o item EXPEDIENTE, sendo os inscritos: a mesa, 36 
Professores (as) Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, Paula Teixeira Fernandes, Marco 37 
Antonio Coelho Bortoleto e Odilon José Roble. Iniciando o Expediente, o Senhor 38 
Diretor chama a frente do auditório os servidores recém-aposentados, a Senhora Maria 39 
Aparecida de Moraes, Senhora Renata Valéria Begossi Carvalho, Senhor Rubens 40 
Roberto Soares, e Senhora Marli Silva Ferreira e Sinval dos Santos Carmo, onde faz 41 
uma singela homenagem e a entrega das placas de agradecimento aos anos de dedicação 42 
à faculdade. Dando prosseguimento, a mesa destaca a homenagem que o Professor 43 
Doutor Edison Duarte recebeu durante o evento da EWASF, com sede do Comitê 44 
Paraolímpico. O Senhor Diretor declara que a FEF fica muito engrandecida com esse 45 
tipo de homenagem, onde parabeniza e agradece toda a colaboração que o Professor 46 
Edison tem dado a área, sendo referência internacional. Também destaca a homenagem 47 
feita pela recém-criada Academia Brasileira de Educação Física ao Professor Doutor 48 
João Batista Tojal, que passou a fazer parte como imortal, e diz que é uma alegria muito 49 
grande tê-lo como integrante da faculdade. Ainda no expediente a mesa comunica e 50 
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destaca a realização da 25ª Edição do Festival da FEF, ocorrido em junho, tendo como 1 
responsáveis o Professor Marco Antônio Bortoleto e a Professora Laurita Marconi 2 
Schiavon. Também menciona o início das atividades de extensão em agosto, que as 3 
atividades continuam tendo uma boa aceitação pela sociedade, que em menos de um 4 
minuto as vagas se esgotaram. Parabeniza a Extensão e todo corpo de apoio técnico pelo 5 
trabalho desenvolvido. Informa que no dia 20.10.2019 será realizada a 10ª Volta da 6 
Unicamp, corrida já tradicional com a Unicamp, FEF e o GGBS; e que no dia 7 
19.10.2019, por volta das 15 horas, será realizada um evento festivo para a divulgação 8 
da Volta, com palestras e alguns convidados. Lembra que a FEF tem um grupo de 9 
docentes, funcionários e alunos que participam da Volta e solicita que procurem, até o 10 
dia 4 de setembro, o Vanderlei da informática, responsável pelas inscrições da equipe da 11 
FEF, e que será dado um desconto na inscrição. Diz ainda que será realizada a 12 
“Voltinha da Unicamp” - corrida kids para crianças de 7 a 10 anos, para os pais que 13 
quiserem trazer as suas crianças no evento terá, junto com a corrida kids, um Espaço 14 
kids com atividades e orientadores para que as crianças possam se divertir enquanto os 15 
pais participam da corrida ou caminhada. O Senhor Diretor passa a palavra aos 16 
inscritos, iniciando com a Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro que informa 17 
sobre a organização da exposição do antigo Departamento de Estudos do Lazer, que 18 
diante deste evento estão solicitando aos professores antigos, funcionários e ex-alunos 19 
da época da existência do Departamento, objetos, fotos, filmes e tudo mais que possa 20 
ser emprestado para a exposição.  Diz que será feito um evento de abertura no dia 21 
30.10.2019 e que já tiveram a confirmação de alguns professores que fizeram parte 22 
desse departamento, como o Professor Lino Castellani Filho, o Professor Antônio 23 
Carlos Bramante e a Professora Helô Reis. Outro recado importante da biblioteca é que 24 
será exigida pela Unicamp, até dezembro, que todos os docentes tenham o orcid, então 25 
quem ainda não tem ou quem ainda não fez que se inscrevam. Informa ainda que a 26 
Dulce e a Andreia precisarão puxar do repositório da Unicamp toda a produção dos 27 
docentes, então será necessária, na inscrição, que elas sejam colocadas como delegadas, 28 
para conseguirem entrar no orcid e puxar essa produção, mas que será enviado um e-29 
mail para todos explicando o procedimento. A próxima inscrita no Expediente, 30 
Professora Paula Teixeira Fernandes, passa a palavra ao Coordenador Associado de 31 
Graduação, Professor Sérgio Settani Giglio, onde explica que foi o substituto da 32 
Professora Paula na última reunião Interdepartamental, sendo dada a tarefa de 33 
reestruturação do site da FEF. Diz que da última semana para agora não conseguiu 34 
avançar muito nos trabalhos, mas que gostaria de esclarecer como tem pensado sobre a 35 
questão para depois ampliar a discussão. Explica que partiu do pressuposto que a 36 
estrutura do site é pensada em dois termos: o que está atrás - back-end e o que está na 37 
frente - front-end, sendo obvio que existe uma interação entre o que está atrás e o que 38 
está na frente, por isso quis partir das pessoas que estão no meio termo (por isso 39 
algumas pessoas receberam um e-mail) que precisam de interface com o usuário, mas 40 
demandam serviços para quem está no back-end; e quem está no back-end, basicamente, 41 
em sua opinião, seriam a informática e o pessoal do audiovisual porque eles fazem 42 
muita utilização do site nessa dinâmica. Diante disso partiu dos departamentos e das 43 
secretarias, pensando o que cada setor teria de demanda específica que hoje o site pode 44 
não estar atendendo, não querendo dizer que o site é ruim, e toma como exemplo a sala 45 
da Congregação que em algum momento ela era suficiente para a FEF, mas hoje ela tá 46 
sendo pensada como um espaço mais amplo e que gera toda uma nova logística, 47 
gerando um impacto estrutural, e com o site seria a mesma situação, às vezes algo que é 48 
muito simples para quem tá no front-end, mas é extremamente complicado para quem 49 
está atrás. Explica que é uma demanda que já vinha vindo então considerou começar por 50 
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esse ponto para ter uma real noção se iria precisar fazer uma grande mudança no site ou 1 
se as necessidades poderiam ser ajustadas com o que já se tem, por isso não quis 2 
conversar primeiro com quem está atrás, pois teriam uma visão muito diferente de quem 3 
está do outro lado. Diz que essa primeira ação não teve tanto efeito no sentido das 4 
pessoas se sentirem convidadas a colocar opinião, e o que será feito a partir da próxima 5 
semana é diminuir ainda mais o número de pessoas, indo nos grupos e assim chegar 6 
com a visão um pouco mais clara do que querem para poder conversar com quem estão 7 
do outro lado, e que a parte estrutural, depois que tiver as respostas, será ampliada para 8 
todos os docentes, funcionários e também as entidades que utilizam o site como o 9 
CAEF, Empresa Júnior e a Atlética. Pede para a mesa um pouco mais de paciência em 10 
relação a isso e coloca como uma meta o mês de setembro, assim tentaria trazer o 11 
documento já com essa ampliação, então o Senhor Diretor responde que o prazo para a 12 
comissão apresentar o primeiro resultado dos trabalhos será em setembro, na 13 
Congregação. O Professor Sérgio Settani Giglio pergunta quais seriam os membros da 14 
comissão, pois, até o momento, somente ele está trabalhando nessa questão. O Senhor 15 
Diretor diz que em setembro terá uma Congregação e que então será retomada a 16 
comissão, pois teve membro que saiu. O Professor Sergio pergunta se poderia seguir 17 
com a ideia inicial, de conversar com todo mundo. O Senhor Diretor pergunta se 18 
alguém teria alguma ideia diferente ou alguma sugestão. O Professor Marco Carlos 19 
Uchida acha que logo de imediato poderia ter uma comunicação com o pessoal da 20 
informática, porque dependendo do que será proposto, terá que mudar toda uma 21 
estrutura de organização da programação, que não é tão simples, ele acredita. Então 22 
dependendo, se for só o layout é uma coisa, mas se for uma coisa onde envolve uma 23 
programação um pouco mais densa, acha que teria de ser conversado e ser realizado o 24 
trabalho conjuntamente e não a comissão realizar algo que acha que seria o ideal, 25 
correndo o risco de chegar lá e eles com uma demanda altíssima só poder se dedicar a 26 
este trabalho daqui uns 2 anos por exemplo. Então a sugestão é que seja feita as duas 27 
mãos, não só o “front”, mas o “beck” também, trabalhando conjuntamente nesse 28 
sentido. O Professor Antônio Carlos de Moraes diz que reforça a fala do Professor 29 
Marco Carlos Uchida e explica que dez anos atrás a FEF tinha uma página “pobre”, 30 
quase sem informações, e que a Pós-Graduação conseguiu fazer uma página, um 31 
sistema bastante complexo e completo, mas que posteriormente a faculdade 32 
implementou este modelo atual e a página da Pós-Graduação teve que seguir para não 33 
ficar cada coordenação ou cada departamento com o layout distinto. Então acha que 34 
precisaria ouvir sim a informática, conversar bem com o Felipe porque, de fato, hoje, a 35 
página está pesada, meio incongruente, afinal o tempo passou e o site precisa ser 36 
reestruturado, mas também não pode ser perdido o que já foi feito, então ouvir a 37 
informática para ver a melhor forma possível de se fazer esse trabalho. O Senhor 38 
Diretor relembra que a comissão faria uma proposta para ser apresentada, que a 39 
comissão seria composta por todos os MS-3, mas diz que pode incorporar outros 40 
docentes voluntários que queiram sair ou entrar, se não ele nomeará uma comissão 41 
através de uma portaria. O Professor Edison Duarte faz uma proposta que também 42 
segue na linha dos Professores Uchida e Carlinhos, de a comissão ter o Professor Sérgio 43 
como coordenador; o Senhor Emerson como representante dos funcionários; o Senhor 44 
Filipe, que é o responsável; mais um docente que goste e conheça de informática e um 45 
representante discente que também goste de informática - sendo formada uma comissão 46 
de cinco pessoas que realmente estejam interessadas e conheçam o assunto, tornando 47 
mais ágil o trabalho. O Professor Mário Luís Ferrari Júnior lembra que essa questão 48 
do site havia sido levantada em uma determinada reunião do MS-3, e que o Professor 49 
Miguel acabou encaminhando a demanda para os Professores Sergio e Mário, mas, que 50 
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nessa reunião, a proposta teria sido apenas levantada para que a unidade pudesse pensar 1 
e discutir o assunto posteriormente, então, na verdade, não se tratou de uma delegação. 2 
O Professor Edivaldo Góis Junior acrescenta a necessidade de ter alguém da Pós-3 
Graduação nessa comissão, pois o site da Pós-Graduação é avaliado, sendo um dos 4 
critérios de avaliação o site e as informações que estão no site. O Senhor Diretor 5 
encaminha o assunto dizendo que fará uma portaria na linha do que o Professor Edison 6 
colocou, tendo todos os segmentos da FEF, Pós Graduação, Graduação e Extensão que 7 
componha essa comissão, já presidida pelo Professor Sérgio, ficando oficial e estipulado 8 
um prazo. Relembra que uma coisa é o site e outra coisa são as normas para publicação 9 
da Universidade que não se pode fugir.  Finalizada a discussão, a palavra é passada ao 10 
Professor Marco Antônio Coelho Bortoleto que convida a todos para a celebração dos 11 
30 anos do Grupo Ginástico da Unicamp. Diz considerar algo importante para 12 
Universidade pela regularidade e constância do grupo, que não é fácil manter nenhum 13 
tipo de atividade por tanto tempo e o grupo chega muito ativo, inteiro, ávido e vívido 14 
para comemorar seus 30 anos. Será uma comemoração de alguns meses, entenderam 15 
que seria melhor fazer uma comemoração mais longa com exposições, outras atividades 16 
como apresentações e visitas a alguns lugares, e que no dia 07.09.2019 farão uma festa, 17 
começando por volta do meio-dia até 6 horas da tarde, será uma festa aberta a toda a 18 
comunidade da FEF, tendo uma taxa de adesão porque, se não, seria impossível a 19 
realização, mas que todos estão convidados e serão muito bem-vindos. O Professor 20 
Odilon Roble Junior pede a palavra na condição de coordenador do grupo de dança da 21 
FEF, Grupo Andros, e convida a todos para o espetáculo novo que será realizado nos 22 
dias 03 e 05.09.2019. Explica um pouco a originalidade do espetáculo, que é um 23 
encontro com o coreógrafo muito conhecido no cenário brasileiro, Sandro Borelli, 24 
coreógrafo renomado e premiado, é seu aluno de mestrado atualmente, então isso 25 
equivale a dissertação de Mestrado dele. Foi feito um espetáculo que tematiza um 26 
aspecto da mitologia grega, o Tártaro, e é um espetáculo muito provocativo, de uma 27 
fisicalidade muito grande, tem algumas questões bem intensas, tem nudez e violência, 28 
onde observa que são temas que provocaram bastante rebuliço em uma faculdade que 29 
lida com o corpo. Então convida a conhecer o trabalho, desde que tirem de mente o que 30 
é a dança no seu sentido mais tradicional, sejam bem-vindos. O trabalho já foi bastante 31 
elogiado, fizeram uma pré-estreia em São Paulo, e nos dias 3 e 5 foram contemplados 32 
no edital da Casa do Lago, então às 7:30 da noite, com entrada franca e classificação 33 
indicativa de 18 anos. Dando prosseguimento, a mesa, ainda em relação ao Expediente, 34 
lembra da normativa que diz respeito as férias e licenças, do não exercício de atividades 35 
durante o período de férias e licença, então todos, os chefes, coordenadores e todos os 36 
docentes, precisam ficar atentos a isso porque o departamento de RH superior está bem 37 
atento a esse tipo de atividade por várias manifestações. O servidor em gozo de férias ou 38 
de licença prêmio não pode continuar suas atuações no cargo ou função mantendo suas 39 
atividades administrativas ou de magistério, como ministrar disciplinas, participar de 40 
bancas, atender pacientes, assinar documentos, participar de reuniões ou realizar 41 
atividades administrativas.  A Direção se coloca à disposição para que juntos encontrem 42 
alguns caminhos e consigam intervir na Administração Central para não terem 43 
problemas futuros. O Professor Antônio Carlos de Moraes pergunta, em relação às 44 
bancas, se todas as atividades estão previstas nesta portaria internamente ou 45 
externamente, dando o exemplo que de repente ele poderia estar de licença prêmio e ser 46 
convidado por uma banca em outra universidade, se neste caso estaria proibido também 47 
ou se seria só interno. O Senhor Diretor responde que, até onde conseguiram apurar, são 48 
atividades internas. O Professor Antônio Carlos observa também que quando forem 49 
conversar sobre o assunto, terão que ter em mente que será realizada uma reunião sobre 50 
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teto salarial e que irá agravar ainda mais a situação. Seguindo com os inscritos, a 1 
Professora Elaine Prodócimo convida e convoca a todos, principalmente os 2 
sindicalizados, para uma assembleia na Adunicamp no dia 30, ás 12hs, cujo assunto será 3 
o teto salarial. Ainda no Expediente o Senhor Diretor informa que os funcionários 4 
estão passando por um processo de progressão de carreira, terminando hoje o prazo de 5 
inscrição. Explica que os funcionários irão passar por uma avaliação e, como os 6 
membros da comissão que fariam as análises também estão concorrendo no processo, a 7 
Direção montará outra comissão para fazer a avaliação, que precisará ser aprovada até o 8 
dia 20 de setembro, dessa forma será necessária uma reunião Extraordinária da 9 
Congregação para o dia 18 de setembro, então se houver algum outro assunto que 10 
também tenha urgência e que precise ser aprovado antes de outubro, que inclusive já foi 11 
uma solicitação da Pós-Graduação, que comecem a inserir o assunto para essa reunião 12 
do dia 18 de setembro. Mudando de assunto, o Senhor Diretor lembra que o último 13 
PLANES da FEF foi em 2012, sendo necessária a renovação do Planejamento 14 
Estratégico da Faculdade, diante disso a CGU estará auxiliando  na construção do 15 
planejamento e que logo será encaminhado o calendário junto com a programação das 16 
oficinas. Seguindo com a pauta, coloca em apreciação a ORDEM DO DIA, itens: A) 17 
Demanda para o Plano de Aplicação 2019 - Promoção Horizontal e Vertical na Carreira 18 
Docente FEF; B) Demanda e Prioridades para realização de concursos públicos de 19 
provimento de cargo de Professor Titular 2020; C) Parecer da Comissão de 20 
Especialistas que analisou o material dos candidatos ao Prêmio de Reconhecimento 21 
Acadêmico Zeferino Vaz – 2019. Indicada: Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon 22 
Mikahil; D) Parecer da Comissão de Especialistas que analisou o material do candidato 23 
ao Prêmio PROEC de Extensão Universitária – 2019. Indicado: Prof. Dr. Marco 24 
Antonio Coelho Bortoleto; E) Resolução Interna DCE-FEF Nº 08/2019 - Abertura e 25 
Edital de Inscrições do concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 26 
cargo de Professor Titular, nível MS-6, na área de Educação Física e Sociedade, na 27 
disciplina EF112 – História da Educação Física; F) Resolução Interna COMEX-FEF Nº 28 
56/2019 - Parecer favorável ao Relatório Final do Termo Aditivo Nº 01 do Acordo de 29 
Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Prefeitura de Franco da 30 
Rocha. Executor: Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; G) Resolução 31 
Interna COMEX-FEF Nº 56-A/2019 Parecer favorável a proposta de Termo Aditivo Nº 32 
02 do Acordo de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Prefeitura 33 
de Franco da Rocha. Executor: Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; H) 34 
Resolução Interna COMEX-FEF Nº 66/2019 Parecer favorável ao reoferecimento do 35 
Curso de Especialização em Atividade Física Adaptada – Modalidade Extensão 36 
Universitária, sob a coordenação do Professor Doutor Edison Duarte, no período de 37 
janeiro a dezembro de 2020 e I) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades 38 
Docente Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto Período: 01/03/2015 a 39 
28/02/2019. A mesa destaca o item A e o item B. Não tendo mais destaques são 40 
colocados em votação o itens C, D, E, F, G, H e I – APROVADOS. Iniciando com o 41 
destaque do item A, o Senhor Diretor lembra que foi feita uma consulta aos 42 
departamentos, que encaminharam suas demandas, onde tinha inicialmente seis 43 
solicitações de progressão, das seis solicitações, 1 (uma) não estava de acordo com os 44 
itens necessários para que fosse feita a progressão e 1 (uma) desistência, então ficaram 45 
com 4 (quatro) solicitações para serem atendidas. Veio uma verba da Administração 46 
Central de R$3.772,86, tínhamos uma sobra do ano passado de R$358,34, para as 47 
progressões solicitadas era preciso uma verba de R$4.276,68, ficamos com déficit de 48 
R$145,48, ou seja, o recurso que veio não é suficiente para atender as solicitações que 49 
temos no momento, assim algumas das ações da Direção junto a Administração Central 50 
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será tentar um aporte de verba. Informa que será enviado para a Administração Central 1 
o documento com o déficit e paralelo a isso tentar esse recurso extra, caso não sejam 2 
contemplados terão que elaborar uma comissão para definir critérios de prioridades para 3 
atendimento das solicitações, que precisará ser feito de maneira extremamente urgente, 4 
pois deveriam ter apresentado até o dia 30 de agosto já com os nomes e as promoções 5 
de quem iria utilizar os recursos.  O Professor Edivaldo Góis Júnior pergunta qual será 6 
o momento em que deverá ser feita a inscrição no departamento. O Senhor Diretor 7 
responde que a inscrição deverá ser feita depois que for aprovada a verba e o destino 8 
dela, que deverá ser em setembro. O Professor Edivaldo Góis pensa que seria o 9 
contrário, questionando como conseguiriam identificar, naquele momento, quem teria 10 
ou não o perfil. O Senhor Diretor responde que é entendido que quando a solicitação é 11 
feita, já deveria ter sido avaliada pelo candidato se tem o perfil para a progressão. O 12 
Professor Edivaldo questiona se a inscrição tendo sido feita no departamento, quando o 13 
departamento levantou as demandas e enviou os nomes, a inscrição já estaria feita, se o 14 
processo já teria começado. O Senhor Diretor responde que o processo dá “start” assim 15 
que for aprovado na Administração Central, que tem que ser enviado até o dia 30. O 16 
Senhor Emerson Teodorico Lopes complementa informando que após o retorno da 17 
CVD, de que a cota foi aprovada, o Diretor instaura uma portaria com o calendário de 18 
andamento desse processo, sendo instruídos quais os documentos deverão ser 19 
apresentados. Nesse momento entende-se que os nomes apresentados atendam os 20 
requisitos da Deliberação, porque não seria de competência ou obrigação da 21 
Congregação fazer essa análise agora. O Professor Edivaldo diz que hoje, dia 28 de 22 
agosto, dos quatro professores que constam no documento, não são todos que cumprem 23 
o perfil previsto na norma. O Senhor Diretor diz que, caso a verba não vier, terão que 24 
fazer outra discussão em cima disso, pegar quem atende o perfil imediato. Caso vier a 25 
verba e com o calendário estabelecido, durante a inscrição, caso o candidato não 26 
apresentar os dados não poderá concorrer, ficando a verba retida até o próximo sistema 27 
de progressão. Então será encaminhada a solicitação com o pedido de aporte de 28 
recursos. O ITEM A é colocado em votação - APROVADO.  No item B, o Senhor 29 
Diretor diz que também foi feito um levantamento junto aos departamentos, e que será 30 
enviada a demanda de cinco solicitações, e que as cinco prioridades ainda não foram 31 
definidas para que possam ter a possibilidade de ter as cinco vagas. Então serão 32 
solicitadas cinco vagas para o concurso público de professor titular para 2020. Diz que 33 
foi estabelecida uma portaria para definir critérios de prioridades para atendimento das 34 
vagas que virão. A comissão já está instaurada por portaria, tendo como presidente o 35 
Professor Odilon José Roble, compõem ainda a comissão o Professor Edison Duarte, 36 
Professor Marco Antônio Coelho Bortoleto e Professor Antônio Carlos Moraes. Esta 37 
comissão tem um prazo até o dia 15 de novembro para apresentar a proposta à Direção. 38 
Informa que não irá divulgar as vagas antes do dia 15.11.19 sem ter estabelecido os 39 
critérios. O Professor Antônio Carlos de Moraes diz que iria pedir exatamente o que o 40 
Senhor Diretor mencionou, para que não divulgasse nada sobre possibilidades, deixar a 41 
comissão estabelecer sem pensar em pessoas, sendo esse o primeiro ponto. Outro ponto, 42 
não sabe se seria prudente, não está dizendo a mesma comissão, mas já se pensar 43 
naquele item anterior, de se fazer uma comissão, se for o caso dessa situação de hoje, se 44 
usa, mas já pensar no futuro da gestão toda para diminuir pressão, já sabe o que vem 45 
pela frente e o critério já fica definido, quem pode faz e quem não pode corre atrás, mas 46 
é no sentido de tentar não trabalhar com possibilidade. O Senhor Diretor responde que 47 
tem o mesmo entendimento e acreditam que isso realmente irá acontecer, que só não 48 
colocaram na mesma comissão, neste momento, pela urgência da necessidade da 49 
progressão horizontal e vertical, que é anterior a isso. O Professor Odilon José Roble 50 
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aproveita a situação e o comentário do Professor Antônio Carlos e pede ao Senhor 1 
Emerson a ao Professor Orival, na condição de presidente da comissão, que não 2 
informem o número de vagas que vierem e que, aliás, declara estar desconfortável nessa 3 
comissão dizendo estar bem longe de ser um professor titular, mas que não foge das 4 
obrigações a ele atribuídas. O Professor Edivaldo Góis Júnior pergunta se daqui a dois 5 
meses um professor alcançar o perfil, se ele poderia entrar novamente com o pedido, e 6 
complementa dizendo que o edital não abriu e não tem inscrições. O Senhor Diretor 7 
responde que, teoricamente, pode. O Professor Edivaldo Góis Júnior diz que isso é 8 
importante e que então fizeram uma discussão um pouco inócua. O Senhor Diretor diz 9 
que é preciso ter uma previsão, não dando para imaginar quantos irão ter, não está 10 
falando que daqui dois meses, mas no momento da inscrição todos que tiverem 11 
condições poderão prestar. A Professora Carmem Lúcia Soares acha que é correta a 12 
condução que a Direção está dando, dizendo que não é possível trabalhar sem previsão, 13 
se não fica ao acaso e vai se fazendo as coisas de acordo com os interesses imediatos. 14 
Não tendo mais nenhum questionamento quanto ao ITEM B, coloca em votação – 15 
APROVADO. O Senhor Diretor segue para o item OUTROS, não havendo inscritos 16 
agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião a qual eu, Renata Cristina 17 
Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 18 


